
Licenc típus Value Incentive Plan (VIP) Value Incentive Plan (VIP) ált.- és 

középiskoláknak

Enterprise Term Licenc Agreement 

(ETLA)

Cumulative licencing Program (CLP) Transactional licencing Program 

(TLP)

Főbb jellemző Előfizetés K-12 Előfizetés Testreszabott Mennyiségi kedvezmény Egyszeri vásárlás

Leírás Drámaian egyszerűvé teszi a telepítést 

és a menedzselést. Az Adobe Value 

Incentive Plan (VIP) egy előfizetés 

alapú licencelési program, amely 

megkönnyíti az Adobe termékek 

vásárlását, telepítését és a licencek 

menedzselését. 

Drámaian egyszerűvé teszi a telepítést 

és a menedzselést. Az Adobe Value 

Incentive Plan (VIP) egy előfizetés 

alapú licencelési program, amely 

megkönnyíti az Adobe termékek 

vásárlását, telepítését és a licencek 

menedzselését. 

Az Ön intézményére szabva - 

széleskörű igényekre kifejlesztve. Az 

Adobe ETLA egy 3 évre szóló 

licencelési program, amely nagy 

intézményeknek ideális választás, 

ahol egyedi szoftver licencelési 

lehetőségekre van szükség. 

Tartsa ellenőrzése alatt az Adobe 

szoftver licenceit és élvezze a jelentős 

megtakarítást a mennyiségi 

kedvezmények használatával. Az 

Adobe CLP egy 2 éves tagság alapú 

program, kis és nagy intézmények 

számára is előnyös mennyiségi 

vásárlás esetén, valamint a szoftverek 

adminisztrációja is egyszerűbb.

Használjon egy egyszerű módot 

licencei könnyű és gyors 

menedzselésére és spóroljon a 

mennyiségi vásárláskor. Az Adobe TLP 

mennyiségi vásárlási előnyöket 

biztosít tagsági követelmény, vagy 

hosszú lejáratú szerződések nélkül. 

Vásárlói profil Azon oktatási intézmények, akik több 

rugalmasságot szeretnének a 

kötelezettségvállalás terén és a 

legfrissebb alkalmazásokat szeretnék 

használni.

Általános- és középiskoláknak, akik 

legalább 25 licencet vásárolnak, és 

akik több rugalmasságot szeretnének 

a kötelezettségvállalás terén és a 

legfrissebb alkalmazásokat szeretnék 

használni.

Olyan nagy oktatási intézmények 

részére, akik közvetlen kapcsolatot 

szeretnének az Adobe-val és 

hozzáférést a legújabb 

alkalmazásokhoz. 

Azoknak az oktatási intézményeknek, 

akik szeretnék globálisan kihasználni 

a kedvezményeket egyéb tagozataik 

között. 

Azoknak az oktatási intézményeknek, 

akik elkötelezettek az egyszerű 

adminisztráció és a gyors, egyszeri 

tranzakció mellett. 

Időtartam Előfizetés Előfizetés Időszakos Örök Örök

Futamidő 1 év  1 év 3 év Nincs (2 év) Nincs

Mennyiségi kedvezmény Tranzakciós kedvezmény: 50+ licenc, 

Biztosított kedvezmény: 250+ licenc

A már 25 licenctől elérhető hatalmas 

kedvezmény miatt további mennyiségi 

kedvezmény nem érhető el.

Értékesíthető Folyamatosan növekszik Nincs

Hozzáférés a legújabb 

termékverziókhoz

Folyamatos hozzáférés az új 

funkciókhoz, frissítésekhez, amint 

azok megjelennek, extra költség 

nélkül. 

Folyamatos hozzáférés az új 

funkciókhoz, frissítésekhez, amint 

azok megjelennek, extra költség 

nélkül. 

Tartalmazza Opcionális a megvásárolt öröklicencre Licenc Upgrade, vagy Upgrade Plan (a 

jogosult termék esetében) 

opcionálisan megvehető 

Szoftver és telepítés menedzsment Egyszerű menedzselés és telepítés az 

Admin Console és az Adobe Creative 

Cloud Packager használatával.

Egyszerű menedzselés és telepítés az 

Admin Console és az Adobe Creative 

Cloud Packager használatával.

Telepítés és menedzselés a Creative 

Cloud Packager használatával és az 

Adobe Enterprise Dashboard, vagy 

LWS felületen. 

Telepítés és menedzselés az LWS 

felületen keresztül.

Telepítés és menedzselés az LWS 

felületen keresztül. 

Terméktámogatás A Creative Cloud for Education 

Complete magában foglal 2x1 

alkalmat, az Adobe szakértőival való 

megbeszélésre. 

A Creative Cloud for Education 

Complete magában foglal 2x1 

alkalmat, az Adobe szakértőival való 

megbeszélésre. 

Enterprise Support-ot tartalmas. Az 

Expert Services nevű csomag külön 

megvásárolható. 

Opcionális Opcionális

Vásárlás menete Adobe Authorized Education Reseller Adobe Authorized Education Reseller Lépjen kapcsolatba Adobe 

képviselőjével. 

Adobe Authorized Education Reseller Adobe Authorized Education Reseller

Minimális kezdővásárlás Nincs. 25 licenc Egyedi 5000 pont 1 licenc


